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Infoskriv desember 2019 
Tusen takk for den støtte dere gir 16 jenter, to gutter og fem studenter i India. Dere gir dem 

muligheter i livet, og bidrar til at de på sikt kan komme seg ut av den verste fattigdommen. De 

aller fleste barna som Indiaforeningen har støttet (og som tidligere bodde på Beracah 

barnehjem) har klart seg godt. De har jobber og noen er gift og har barn.  

Santhosham har sendt en hilsen fra India: 

“Greetings to you all from the Lord and savior Jesus Christ! We wish you all Merry Christmas 

and a wonderful new year. Hope you are doing well. I am praying for you all; sound mind and 

good health. Thank you for the help and support to all children and to us. We feel very blessed 

to have sponsors and friends like you. The children are very happy and thankful. They are loving 

you all, and you have done so many things for the children in India. You can do even more in 

the future I believe. We wished all children could live with us, but some of them visit with their 

parents and some we visit. We talk on the phone and see them now and again. Lately it has 

been rainy season so some visit have been difficult. My family sends their thanks, regard, love 

and hope for the future for all of you. God bless and love you all! 

 

Alle de 18 barna og ungdommene vi støtter med penger til mat, klær og skolegang har det 

bra.  De bor hjemme, men har jevnlig kontakt på telefon eller via besøk av David, 

Santhosham og Sunny. Det har vært mye regn og vanskelig å komme frem til noen av 

hjemmene til barna. Det er foretatt mange besøk, her er Santhosham hjemme hos Gayathri.  

 

Indiaforeningen 

post@indiaforeningen.no  

Adr: Indiaforeningen  

co/Tove Ena Belland 

Madlavollveien 29 

4041 Hafrsfjord 

Kto: 0539.33.85865 

 

Gayathri og moren bor hos onkelen deres.  

Kvinner kan ikke pga sikkerhet bo alene.  

India 
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Her fra hjemmebesøk hos Nivya og Nandhana. Moren jobber som hushjelp, faren er syk og 

kan ikke arbeide. Her er de sammen med Santhosham. 

  

 

Beula, Kesiya, Chreestina og Abiya er fire jenter i en familie som vi støtter. Her er de sammen 

med moren og faren foran huset sitt, og ved brønnen som Indiaforeningen gav penger til. 

 

 

Santhosham og Sunny har kjent dem og de fleste barna/familiene i flere år. De opplever at de 

har god kontroll på at pengene vi sender hver måned blir brukt på en fornuftig måte.  

 

Indiaforeningen har opprettet et Utdanningsfond som per i dag gir støtte til høyere utdanning 

for fem jenter. Sneha tar siste året på Master i engeneering. Kesiya Mol har startet en bachelor 

på Dream Zone school for creative studies. Vismaya går på Aspire Professional Campus, Riya 

går på sykepleierskole (4 år) på Nursing Holdsworth og Feba Kr. får noe støtte fra 

Indiaforeningen og noe støtte fra myndighetene. I tillegg til disse går David (23 år), sønnen til 

Santhosham og Sunny siste året på Das Academy og tar  bachelor i ledelse og administrasjon. 

Det passer fint for han er nå aktivt med i den administrative biten av arbeidet i India. Han er 

strukturert, god på pc og vil drive arbeidet videre. Dette har alltid vært hans drøm sier han.  
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Her er tre av jentene vi støtter med utdanning; Riya, Vismaya og Kesiya 

 

    

Det er mange barnehager og skoler som har gitt overskuddet av FN dagen til Indiaforeningen. 

Det selges kunstverk, middag, kaker og noen har utlodning til inntekt for barna. Jeg vet i at i 

noen barnehager har de eldste barna et ekstra ansvar. Mange foreldre baker kaker og lager 

mat. Det er viktig for alle barn å lære å ta et globalt ansvar, så dette er en flott anledning. 

Indiaforeningen er svært takknemlige for alt barn, personale, foreldre og besteforeldre har 

bidratt. Tusen takk! 

Ønsker du å gi et ekstra bidrag til jul, har vi også i år en facebook juleaksjon hvor vi prøver å 

samle inn penger slik at alle barna skal få et nytt antrekk til jul. Vipps 150 kr til Indiaforeningen 

#23624, (eller betal til knr  0539.33.85865), så gir du dem en ekstra oppmerksomhet til jul.  

Styret ble konstituert på styremøte i august. Tove Erna er fremdeles leder, Kirsten er nestleder 

og økonomiansvarlig, Tone er fadderansvarlig, Bjørg informasjonsansvarlig for hjemmeside og 

facebook og Merete er altmuligdame og styremedlem 😊 

Fint om du abonnerer på hjemmesiden vår (www.indiaforeningen.no).  Lurer du på noe er det 

bare å ringe; 90754384, eller sende en epost til post@indiaforeningen.no så skal vi svare og 

informere så godt vi kan.  

 

 

 

Styret i Indiaforeningen takker bidragsytere; faddere, faste givere, skoler og barnehager 

for all hjelp og støtte og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. 

 

Med vennlig hilsen 

Kristen, Bjørg, Merete, Tone og Tove Erna   
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